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Normativa de l'Equip Docent 
DELS CICLES FORMATIUS D'INFORMÀTICA

1.-Telèfons mòbils:

*Cada alumne es responsabilitzarà del seu telèfon mòbil

*No es pot utilitzar el telèfon mòbil en cap moment dins l'horari escolar excepte en el pati. Si un

alumne l'empra sense permís a l'aula, el professor li advertirà i el podrà expulsar de l'aula (amb el

paper d'amonestació corresponent)

2.-Portàtils i discos durs:

*Es dóna la llibertat als alumnes de GS a portar el seu propi ordinadro portàtil, del qual, això sí, es

responsabilitzarà absolutament del seu manteniment.

*Si hi ha alumnes de GS que porten a l'aula el seu propi disc dur extraïble per treballar amb el seu

sistema personal, es farà un registre indicant l'alumne i la màquina on s'hi seu. En cap cas es

permetrà canviar la configuració del sistema instal.lat al disc dur intern de la màquina de l'aula.

3.-Retards:

*Si l'alumne arriba 5-10 minuts tard es deixarà passar a l'aula tot indicant  "retard" a l'aplicació

d'assistència. Més enllà d'aquest temps, i si no és una situació excecpcional, s'enviarà l'alumne a

la sala de guàrdies per a que s'esperi fins la propera hora.

4.-Exàmens:

*Un alumne no podrà fer un examen si a les hores preceents ha faltat. En aquest cas, se seguirà

el procés d'avaluació estàndard previst pel professor a la seva programació

*Si  un  alumne falta  a  un  examen es  deixa  al  criteri  del  professor  si  el  pot  realitzar  en  dies

posteriors,  sempre  i  quan  la  falta  estigui  justificada.  Si  no,  se  seguirà  el  procés  d'avaluació

estàndard previst pel professor a la seva programació.

5.-Donar de baixa:

*Els alumnes es podran donar de baixa en qualsevol moment durant el curs. Es serà molt estricte

en el control d'assistència.
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6.-FCT:

*Es proposa com a data límit per la convalidació de la FCT el 31 de maig (s'ha d'informar d'això

als alumnes). La normativa diu: "Les exempcions es poden tramitar en qualsevol moment del curs

en els ensenyaments postobligatoris abans de l’avaluació final ordinària. Es recomana tramitar les

exempcions a l’inici del curs acadèmic."

*També s'hauria d'informar als alumnes que si convaliden la FCT compta a l'expedient com un 5

mentre que un APTE no compta a l'hora de calcular la qualificació mitjana del cicle.

7.-Altres:

*No estan permeses les gorres dins de l'aula

*Els  alumnes  hauran  de  sortir  al  passadís  entre  classe  i  classe  si  el  professor  de  l'hora  a

començar no  arriba abans que el professor de l'hora finalitzada abandoni l'aula (el qual en sortir

l'haurà de tancar amb clau)
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